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KBC laat de notering van CIBank op de 
Bulgaarse beurs schrappen 

 
Op 7 december 2010 verwierf KBC het resterende belang van mevrouw Tzvetelina Borislavova in de 
Bulgaarse CIBank. Daardoor is KBC nu de enige aandeelhouder van de bank. In het betrokken persbericht 
kondigde KBC aan dat het onmiddellijk de procedure in gang zou zetten om de notering van het bedrijf op 
de Bulgaarse beurs te laten schrappen. Vandaag kreeg KBC de goedkeuring van de Bulgaarse Commissie 
voor Financieel Toezicht om de bank te schrappen uit het register van publieke vennootschappen. 
Bijgevolg wordt CIBank met onmiddellijke ingang van de Bulgaarse beurs gehaald.  
 
Naar aanleiding van de transactie van 7 december besliste KBC eveneens om enkele veranderingen door 
te voeren in de Raad van Bestuur van CIBank. Marko Voljč, Dirk Mampaey en Ronny Delchambre houden 
hun bestuursmandaat, terwijl mevrouw Borislavova, mevrouw Stancheva-Mincheva en de heer 
Dimitrachkov hun ontslag nemen uit de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal dus vanaf nu bestaan 
uit drie in plaats van zes leden. Op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur zal één van de 
bestaande leden tot voorzitter verkozen worden. De voorgestelde veranderingen in de Raad van Bestuur 
moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Bulgaarse Nationale Bank en zullen van kracht worden 
na inschrijving in het handelsregister. 
 
Marko Voljč is CEO van de Divisie Centraal- en Oost-Europa & Rusland en lid van het Directiecomité van 
KBC Groep NV. Dirk Mampaey is Algemeen Directeur banking voor Centraal- en Oost-Europa & Rusland 
binnen het directoraat Centraal- en Oost-Europa & Rusland. Ronny Delchambre is Directeur banking voor 
Centraal- en Oost-Europa & Rusland eveneens binnen dit directoraat. 
 
Noot voor de redacties: 

Eind 2007 verwierf KBC een meerderheidsbelang in Economic and Investment Bank (vandaag CIBank). 
Tzvetelina Borislavova behield een minderheidsbelang in de bank en bleef partner van KBC in zijn 
Bulgaarse bankactiviteiten. Mevrouw Borislavova bleef voorzitster van de Raad van Bestuur en zorgde als 
minderheidsaandeelhouder van de bank voor continuïteit. 

Over CIBank 

 
CIBank is een van de belangrijkste commerciële banken in Bulgarije. Ze heeft een uitgebreid 
kantorennetwerk verspreid over het hele land, een moderne aanpak van bankzaken en een uitgebreid 
aanbod van producten en diensten voor particulieren, bedrijvencliënten en kmo’s. In 2007 werd CIBank 
onderdeel van de Belgische KBC-groep. De integratie in de structuur van KBC samen met DZI Insurance 
biedt de mogelijkheid tot een goed partnerschap tussen beide instellingen en een vernieuwende aanpak 
voor het aanbieden van bankverzekeringsproducten, die nieuw zijn voor de Bulgaarse markt. 
 

KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op particulieren, kmo’s en midcapcliënten op zijn 
thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa (Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije en Bulgarije). 
Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De groep stelt ongeveer 
54 000 mensen tewerk en bedient 12 miljoen cliënten. KBC Groep NV is genoteerd aan NYSE Euronext 
Brussels (tickersymbool ‘KBC’). 

Over KBC Groep NV (www.kbc.com)   
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